
 
 
 
 
 
 
 

Training Duidelijk schrijven in 1 dag  

U schrijft iedere dag teksten. Naar klanten, collega’s of relaties. Een brief, een mail, een rapport,  

een webtekst, een interne notitie ... U schrijft wat af op een dag! 

 

Het doel van iedere tekst die u schrijft: uw lezer ergens over informeren. Liefst natuurlijk zo duidelijk 

en snel mogelijk. Want niemand zit te wachten op misverstanden. Met veel heen en weer schrijven 

of bellen als gevolg.  

 

Gelukkig is dat allemaal ook niet nodig. Zolang u maar duidelijk schrijft. 

 

Maar wat ís dan een duidelijke tekst? En hoe schrijft u die? Daar zijn eenvoudig toepasbare 

schrijftechnieken voor. U leert ze in 1 dag. En daar heeft u de rest van uw leven profijt van. 

 

U ervaart alle eyeopeners uit onze populairste schrijftrainingen. En als u denkt dat deze vooral  

gaan over het gebruiken van begrijpelijke woorden en het schrijven van korte zinnen en alinea’s?  

Dan heeft u het mis. Begrijpelijk schrijven gaat veel verder dan duidelijke taal gebruiken. 

 

Hoe wij dat weten? Omdat wij de afgelopen 40 jaar iedere dag tientallen cursisten leerden  

beter te schrijven. Met succes! 

Het programma van de training Duidelijk schrijven in 1 dag  

U leert … 

 

… hoe u de inhoud van uw teksten afstemt op uw lezers 

• Hoe u een doel- en doelgroepgerichte tekst schrijft door een plan te maken voordat u gaat schrijven. 

• Hoe u bepaalt welke informatie relevant is voor uw lezers.  

 

… hoe u een duidelijke structuur aanbrengt in uw teksten 

• Hoe u ervoor zorgt dat uw lezers direct zien wat uw belangrijkste boodschappen zijn. 

• Hoe u uw boodschappen in de meest logische volgorde voor uw lezers zet. 

• Hoe u gebruikmaakt van koppen: wanneer gebruikt u welke kop? 

• Hoe u uw alinea’s duidelijk toelicht of onderbouwt. 

 

… hoe u een duidelijke schrijfstijl gebruikt 

• Hoe u korte, actieve zinnen schrijft zonder dat dat ten koste gaat van de inhoud. 

• Hoe u ingewikkelde onderwerpen in begrijpelijke woorden opschrijft.  

• Hoe u uw teksten kort maar toch volledig houdt. 



 
 
 
 
 
 
 

Het resultaat van de training Duidelijk schrijven in 1 dag  

Na afloop van deze training … 

… weet u wat de basisprincipes zijn van een begrijpelijke en snel te lezen tekst. 

… houdt u tijd over, doordat u de juiste schrijftechniek toepast in uw teksten. 

… schrijft u duidelijkere teksten die uw lezers snel begrijpen.  

Doelgroep van de training Duidelijk schrijven in 1 dag  

Voor iedereen die … 

… teksten wil leren schrijven die iedereen in korte tijd begrijpt. 

… minder tijd kwijt wil zijn aan het schrijven van informatieve teksten. 

… in korte tijd lang profijt wil hebben van dé schrijftechnieken voor een duidelijke tekst. 

 

Let op: in deze training gaan we alleen in op het verduidelijken van informatieve teksten. We gaan 

dus niet in op commerciële of overtuigende teksten. Wilt u daar meer over weten dan is de training 

Copywriting of de training Artikelen en blogs schrijven misschien iets voor u. 

Didactiek 

+ oefeningen op basis van uw teksten 

We baseren de training op een analyse van de teksten die u en de andere cursisten uit de groep 

uploaden op onze cursistensite. Zo zien we wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. Bovendien 

gebruiken we de teksten om mee te oefenen, theorie mee te illustreren of om tips over te geven 

tijdens de training. Uiteraard gaan we zorgvuldig met dit materiaal om. 

  

+ 40 dagen lang gratis tips! 

Na de training krijgt u via onze app nog 40 dagen lang elke dag 1 tip die aansluit bij de training. 

Deze tips houden u bewust van wat u heeft geleerd. Het idee hierachter is dat de leerstof nog beter 

blijft hangen, doordat u er nog 40 dagen mee bezig bent. Zo is het effect van de training nog groter! 

  

+ E-coaching 

Na de training stuurt u een tekst naar de trainer. Hij of zij bekijkt uw tekst en geeft u feedback in een 

persoonlijke coachingsfilm. Hoe dat werkt, ziet u hier. 

 

Praktische informatie 

 
Duur:  1 dag, van 9.30 – 16.30 uur 

Kosten:  € 265,- (0% btw) 

Inclusief:  lunch, koffie, thee en alle cursusmaterialen 

https://www.lve.nl/wat-wij-doen/trainingen/commercieel-schrijven.html
https://www.lve.nl/wat-wij-doen/trainingen/artikelenenblogs.html
https://www.lve.nl/wat-wij-doen/e-learnings/e-coaching.html


 
 
 
 
 
 
 

Locatie:  Loo van Eck  

Pascalstraat 28 in Ede 

Data:   actuele data vindt u op onze site 

 

Schrijf u in en een collega mag mee voor de helft van de prijs!  

 

 

 


